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RESUMO 

 

O aumento de casos de resistência de plantas devido ao uso intensivo de herbicidas demanda 

alternativas adicionais em seu manejo. O potencial alelopático de plantas seria uma opção aos 

produtos sintéticos no controle de plantas daninhas em horticultura orgânica. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a ação alelopática do extrato de eucalipto (Corymbia citriodora) sobre a 

germinação e crescimento inicial de plântulas de picão-preto (Bidens pilosa), amendoim-

bravo (Euphorbia heterophylla L.) e alface (Lactuca sativa). Os extratos foram obtidos 

através da trituração de folhas verdes, na proporção de 250g para 1L de água destilada. Os 

tratamentos foram constituídos pelo extrato bruto e diluído a 25, 50, 75 e 100%. Para a 

testemunha foi utilizado apenas água destilada. As sementes foram expostas aos extratos em 

condições controladas, em estufa do tipo B.O.D, com fotoperíodo e temperatura específicos 

para cada espécie. Ao final do sétimo dia foram avaliadas as variáveis: porcentagem de 

germinação (%G), índice de velocidade de germinação (IVG) e crescimento da radícula e 

hipocótilo. Foi observado que os extratos afetaram a %G de ambas as espécies, além de 

promover atraso no processo germinativo. Verificou-se também a inibição total da 

germinação nas concentrações superiores à 50%. O crescimento da raiz e parte aérea de 

ambas as espécies foram reduzidos em todas as concentrações. Os resultados encontrados no 

experimento mostraram uma provável ação alelopática inibitória do extrato de Corymbia 

citriodora sobre a germinação e crescimento de alface, picão-preto e amendoim-bravo. 

 

Palavras-chave: Alelopatia. Bidens pilosa L. Euphorbia heterophylla L. 

 

 

ANALYSIS OF THE ALLELOPATHIC EFFECTS OF EUCALYPUS EXTRACTS ON 

THE GERMINATION OF LETTUCE AND WEEDS 

 

ABSTRACT 

 

The allelopathic potential of plants would be an option for synthetic products in controlling 

weeds in organic horticulture. The objective of this work was to evaluate the allelopathic action 

of Eucalyptus extract (Corymbia citriodora) on the germination and initial growth of lettuce and 

weeds. It was observed that the extracts affected the %G of both species, besides promoting 

delay in the germinative process. It was verified the total inhibition of germination at 

concentrations above 50%. Root and shoot growth of both species were reduced at all 

concentrations. The results found in the experiment showed a probable inhibitory allelopathic 

action of the Corymbia citriodora extract on the germination and growth of lettuce, “picão-

preto” and “amendoim-bravo”. 

 

Keywords: Allelopathy. Bidens pilosa L. Euphorbia heterophylla L. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A pressão de seleção exercida em uma população de plantas por aplicações 

sequenciais de herbicidas com mecanismo de ação semelhante pode estar relacionada com o 

aumento de casos de resistência de plantas daninhas a determinados produtos. Tal prática 

ocasiona uma intensa seleção de biótipos resistentes preexistentes e proporciona condições 

para sua multiplicação (MARIANI et al., 2016). 

Estudos relacionados à alelopatia resultante dos metabólitos secundários de plantas 

buscam novas moléculas com ação herbicida como substituição aos produtos sintéticos, 

objetivando a resolução de problemas práticos na agricultura aliado a um manejo mais 

sustentável na produção agrícola (LIMA et al., 2011). 

A alelopatia, cujo significado é de origem grega allelon (de um para outro) e pathós 

(sofrer) é descrita como um fenômeno natural que consiste na liberação de produtos do 

metabolismo secundário de determinados vegetais ou microrganismos, promovendo 

interferência sobre o desenvolvimento de outros organismos relativamente próximos 

(SOUZA; ZAMPAR, 2017). Essa interferência pode ser positiva ou negativa, dependendo das 

espécies envolvidas (GOLDFARB; PIMENTEL; PIMENTEL, 2009). Todavia, em sua 

maioria possui ação inibitória, causada por substâncias fitotóxicas liberadas da raiz pela 

exsudação e volatilização ou durante a decomposição da palhada sobre cobertura do solo 

(ALVES et al., 2004). 

As consequências da alelopatia podem estar relacionadas à dormência, conservação e 

germinação das sementes, crescimento das plântulas e vigor vegetativo das plantas adultas, 

isso, por atuarem nas funções vitais da respiração, fotossíntese, divisão celular, nutrição e 

reprodução (FELIX, 2011). Pesquisas sobre o efeito alelopático de espécies sobre diferentes 

culturas caracterizam as plantas do gênero Eucalyptus, nativo da Austrália (GARCIA et al., 

2014), como sintetizadoras de aleloquímicos. A espécie Corymbia citriodora é geralmente 

utilizada no Brasil para produção de madeira e extração de óleo essencial (SILVA, et al., 

2016). 

A identificação do potencial alelopático das plantas pode gerar alternativas para o 

manejo de plantas daninhas, porém também é fundamental conhecer os efeitos sobre as 

culturas comerciais (MOURA, et al., 2015).  

Entre as plantas daninhas mais agressivas e competitivas está o picão-preto (Bidens 

pilosa L.), herbácea nativa da América do Sul, de ciclo anual e reproduzida por sementes 

(RIGON, et al., 2014). Esta planta possui potencial para causar perdas significativas de 
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produtividade em culturas agrícolas, pois além da competitividade ainda pode ser hospedeira 

de pragas e doenças (FERREIRA, et al., 2007). O picão-preto tem sido bastante utilizado em 

estudos deste tipo pela expressividade na resposta a compostos alelopáticos (MOURA, et al., 

2015). 

O amendoim-bravo ou leiteiro (Euphorbia heterophylla) é uma planta daninha 

amplamente disseminada pelo Brasil, cujo centro de origem está nas regiões tropicais e 

subtropicais do continente americano. Sua grande capacidade de produção de sementes, 

emergência em fluxos e desenvolvimento acelerado são alguns dos fatores que dificultam o 

manejo desta espécie (VITORINO, et al., 2013). Segundo Trezzi & Vidal (2006), qualquer 

mecanismo que possa reduzir a frequência da germinação do banco de sementes do solo pode 

ser considerado uma estratégia útil no controle dessa espécie. 

 No Brasil, o cultivo da alface vem sendo ampliado e tecnologias industrializadas 

impulsionam fortemente sua produção, porém em sua maioria são perversas quanto à sanidade 

dos produtos, à qualidade de vida dos produtores e à conservação da biodiversidade. O 

manejo das plantas daninhas é dificultado, principalmente nos cultivos orgânicos devido à 

escassez de dessecantes recomendados para este sistema (CORRÊA et al., 2011). 

Com a tendência do aumento da exigência dos consumidores de hortaliças em 

relação ao processo produtivo e à conservação do meio ambiente o cultivo orgânico se 

destaca. Entretanto, para sua efetiva popularização torna-se fundamental a busca por um 

método natural efetivo para o manejo de plantas daninhas como Euphorbia heterophyla e 

Bidens pilosa. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito alelopático do 

extrato de Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson sobre a germinação e 

crescimento inicial de picão-preto (Bidens pilosa), amendoim-bravo (Euphorbia heterophyla) 

e alface (Lactuca sativa) para uma possível utilização como herbicida orgânico. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os testes de germinação e crescimento foram realizados no laboratório de sementes do 

Centro de Ciências Agrárias da Unicesumar no período de Abril de 2017 a Maio de 2017. 

Utilizou-se sementes comerciais de alface (Lactuca sativa L. cv. Vanda), peletizadas e 

tratadas com o fungicida Thiran a 0,2%. As sementes de picão-preto (Bidens pilosa) e 

amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla L.) foram adquiridas do banco de sementes de 

empresa especializada. 
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As folhas de eucalipto (Corymbia citriodora) foram coletadas em propriedade rural no 

município de Maringá (PR). As folhas frescas de eucalipto foram trituradas em liquidificador 

por um minuto em uma proporção de 250g para 1L de água destilada. Em seguida foi 

realizada a filtragem, retirada do sobrenadante e a partir deste extrato bruto – concentração 

100% – foram feitas diluições com água destilada para os outros extratos em 75, 50 e 25%. As 

quatro concentrações foram comparadas com a testemunha (concentração 0%), contendo 

apenas água destilada. 

Os ensaios de germinação foram realizados em câmara de germinação tipo B.O.D com 

fotoperíodo de 12 horas e temperatura constante de 25 ± 2 ºC para o picão-preto (ALMEIDA 

et al., 2015), fotoperíodo de 8 horas e temperatura constante de 25ºC ± 2 ºC para o amendoim-

bravo (SANTOS; NASCIMENTO; MAURO, 2008) e fotoperíodo de 8 horas e temperatura 

constante de 20°C para a alface (BRASIL, 2009). Os testes foram realizados em placas de 

Petri de 9,0 cm de diâmetro, descartáveis e estéreis, revestidas com duas folhas de papel filtro. 

Cada placa foi umedecida com os extratos a serem testados nas concentrações de 25, 50, 75, 

100% e controle (0%) na proporção de 2,5 vezes o seu peso (BRASIL, 2009). Foram 

semeadas 20 sementes por placa, previamente desinfestadas com hipoclorito de sódio a 2,5 % 

por dois minutos e lavadas com água destilada para o ensaio com o picão-preto e amendoim-

bravo e as sementes de alface foram semeadas diretamente, devido a seu tratamento industrial. 

Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado com quatro 

repetições. A taxa de germinação foi verificada a cada 24 horas durante sete dias, 

possibilitando a avaliação da velocidade de germinação. Foram consideradas germinadas as 

sementes que apresentaram emissão de raiz primária com no mínimo 2mm de comprimento 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2014). Observou-se também a formação de plântulas normais, 

seguindo os critérios de Brasil (2009). 

A determinação do índice de velocidade de germinação (IVG) das sementes foi 

realizada conforme Maguire (1962), por meio de contagens diárias do número de sementes 

germinadas. A análise de crescimento das plântulas foi realizada no sétimo dia do 

experimento através da medição do comprimento da radícula e hipocótilo, com o auxílio de 

um paquímetro. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de significância. As análises foram realizadas com 

o programa Sisvar. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Após a análise dos dados observou-se que a porcentagem de germinação de ambas as 

espécies foi afetada pelo extrato bruto nas concentrações de 25%, sendo que os extratos de 50, 

75 e 100% inibiram totalmente a germinação de alface e picão-preto. Apenas o amendoim-

bravo apresentou germinação na concentração de 50%, porém as análises estatísticas 

demostraram que as diferenças entre as médias não foram significativas (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Efeitos do extrato de Corymbia citriodora no percentual de germinação e no índice 

de velocidade germinação. Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo 

teste de Scott-Knott 5% de probabilidade. 

  Germinação % IVG 

Diluições 

% 

Lactuca 

sativa 

Bidens 

pilosa 

Euphorbia 

heterophylla 

Lactuca 

sativa 

Bidens 

pilosa 

Euphorbia 

heterophylla 

0 96,25 a 78,75 a  76,25 a  21,08 a 23,68 a 18,95 a 

25% 20 b 26,25 b 28,75 b 4 b 4,7 b 6,25 b 

50% 0 c  0 c  5 c 0 c 0 c  0,9 c 

75% 0 c  0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 

100% 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 0 c 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o índice de velocidade de germinação (IVG) descrito na Tabela 1, 

todas as concentrações do extrato bruto promoveram atraso na germinação das espécies 

analisadas. Tal fato pode também ser observado através dos gráficos de número de sementes 

germinadas por dia (Figuras 1, 2 e 3). Este é um fator extremamente importante, pois 

geralmente está relacionado ao vigor da semente (BEDIN, et al., 2006).  
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Figura 1- Número de sementes de alface, picão-preto e amendoim-bravo germinadas por dia 

em água destilada (controle). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 2 - Número de sementes de alface, picão-preto e amendoim-bravo germinadas por dia 

na concentração de 25% de extrato bruto de folhas verdes de eucalipto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Para o tratamento com sementes submetidas à concentração de 25% (Figura 2) houve 

uma diminuição do número de sementes germinadas por dia em ambas as espécies. A alface e 

o picão-preto apresentaram uma maior sensibilidade ao extrato bruto, evidenciado pela 

drástica redução do IVG, à medida que o amendoim-bravo se mostrou mais tolerante. 
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Figura 3 - Número de sementes de alface, picão-preto e amendoim-bravo germinadas por dia 

na concentração de 50% de extrato bruto de folhas verdes de eucalipto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O tratamento com sementes submetidas à concentração de 50% de extrato bruto de 

folhas verdes de eucalipto resultou na inibição total da germinação de alface e picão-preto. O 

amendoim-bravo apresentou germinação, porém as médias não diferem estatisticamente. 

Desta forma, pode-se considerar que as concentrações a partir de 50% causaram a inibição 

total da germinação das sementes das espécies examinadas. 

Resultados similares já foram reportados na literatura, como Corsato et al. (2010) 

utilizando extrato de folhas frescas de girassol sobre a germinação de sementes de picão-

preto. Utilizando diferentes concentrações de extrato, os autores verificaram que a partir de 

40% inibiram totalmente a germinação das sementes. 

O comprimento da radícula e hipocótilo de ambas as espécies foi afetado pela 

presença do extrato, apresentando uma redução do crescimento (Figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 9). 

Estes resultados diferem dos encontrados por Ferreira et al. (2007), em experimento realizado 

com extratos etanólicos de Eucalyptus citriodora Hook. e Pinus elliottii L., não foi possível 

observar diferença significativa entre os tratamentos para o comprimento da raiz, tanto para a 

alface como para o picão-preto. Este fato pode ser atribuído ao tipo de extrato e/ou as 

concentrações utilizadas nos testes, pois estudos realizados por Cruz et al. (2000), observaram 

inibição total da germinação de sementes de picão-preto (Bidens pilosa) pelo extrato bruto 

aquoso de Corymbia citriodora a 30% de concentração peso/volume. 
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Figura 4 - Comprimento da radícula de alface no extrato bruto de folhas verdes de eucalipto. 

Letras iguais representam tratamentos iguais pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 5 - Comprimento da radícula de picão-preto no extrato bruto de folhas verdes de 

eucalipto. Letras iguais representam tratamentos iguais pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 6 - Comprimento da radícula de amendoim-bravo no extrato bruto de folhas verdes de 

eucalipto. Letras iguais representam tratamentos iguais pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 7 - Comprimento do hipocótilo de alface no extrato bruto de folhas verdes de 

eucalipto. Letras iguais representam tratamentos iguais pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 8 - Comprimento do hipocótilo de picão-preto no extrato bruto de folhas secas de 

eucalipto. Letras iguais representam tratamentos iguais pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 9 - Comprimento do hipocótilo de amendoim-bravo no extrato bruto de folhas verdes 

de eucalipto. Letras iguais representam tratamentos iguais pelo teste de Scott-Knott a 5%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Verificou-se também que conforme ocorreu o aumento da concentração do extrato 

bruto, houve uma redução na proporção da radícula em relação ao hipocótilo nas espécies 

alface e picão-preto (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Proporção entre radícula e hipocótilo nas diferentes espécies em diferentes 

concentrações de extrato bruto de folhas verdes de eucalipto. 

ESPÉCIE CONTROLE 25% 50% 

  RAD HIP RAD HIP RAD HIP 

Alface 62,71% 37,29% 44,10% 55,90% ------- ------- 

Picão-preto 53,20% 46,80% 43,75% 56,25% ------- ------- 

Amendoim-bravo 42,91% 57,09% 39,29% 60,71% 39,53% 60,47% 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Segundo Lima et al. (2007), analisando o potencial alelopático de crotalária, feijão-de 

porco e gergelim na germinação e desenvolvimento inicial de picão-preto (Bidens pilosa), o 

extrato de crotalária promoveu um menor comprimento de radícula nas plântulas de picão-

preto. De acordo com Pires et al. (2001), a influência alelopática indica que o menor 

comprimento radicular parece ser um bom parâmetro para registro, pois, este órgão é mais 

sensível à ação alelopática que a parte aérea. 

Existem na literatura diversos trabalhos publicados a respeito do efeito dos extratos de 

eucalipto sobre a germinação de espécies cultivadas e daninhas, porém pelo grande número de 

variáveis envolvidas encontra-se a necessidade de maiores estudos. Dentre os fatores 

determinantes para esta variação destacam-se a fonte do extrato, método de extração, 

concentração, a forma e o tempo de contato com as sementes, além de condições de 

fotoperíodo e temperatura. Esses parâmetros podem influir nos resultados devido ao risco da 

instabilidade dos princípios ativos (REICHEL et al.,2013). 

 Os resultados encontrados no experimento mostraram uma provável ação alelopática 

inibitória do extrato de Corymbia citriodora sobre a germinação e crescimento de alface, 

picão-preto e amendoim-bravo. Considerando-se que alguns autores afirmam que uma mesma 

substância pode desempenhar várias funções, dependendo de sua concentração e composição 

química e da espécie alvo (MAULI, 2013). 

 Posteriormente, faz-se necessário a aplicação de um ensaio a campo com objetivo de 

identificação do potencial alelopático do extrato bruto de Corymbia citriodora diretamente em 

substrato e também identificar possíveis formas de utilização como herbicida orgânico.  
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4 CONCLUSÃO 

 

O extrato de Corymbia citriodora reduziu a quantidade de sementes germinadas, assim 

como a velocidade de germinação e tamanho de radícula e hipocótilo de alface, picão-preto e 

amendoim-bravo. O amendoim-bravo mostrou-se menos sensível que a alface e picão-preto 

sob o efeito do extrato de Corymbia citriodora. Ainda existe a necessidade de estudos à 

campo para aprofundamento dos resultados. 
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